Kilka słów o zmianach klimatu


Koalicja Klimatyczna przekazała swoje uwagi do projektu „Polityki energetycznej Polski do 2050
roku”, skierowanego do konsultacji społecznych przez Ministerstwo Gospodarki. Zdaniem Koalicji
dokument jest nie do przyjęcia i należy go odrzucić. Koalicja Klimatyczna bardzo krytycznie ocenia
projekt „Polityki energetycznej Polski do 2050 roku”.
Dokument wybiórczo traktuje opcje rozwoju
sektora energetycznego, ignoruje scenariusz
z dominującą pozycją OZE oraz nie bierze pod
uwagę światowych trendów. Nie zawiera
również pogłębionej analizy kosztów zewnętrznych.
Pomimo że prezentuje kilka różnych scenariuszy,
przyjmuje z góry realizację konkretnego wariantu,
w którym dominującą rolę odgrywają paliwa
kopalne i import surowców. Projekt „Polityki
energetycznej Polski do 2050 roku” zakłada również dalsze budowanie bezpieczeństwa
energetycznego przez wielkie systemy, ograniczając tym samym rozwój rozproszonych instalacji
prosumenckich i spółdzielczych.

Więcej przeczytasz tutaj: http://ulicaekologiczna.pl/umysl-i-cialo/polityka-energetycznej-polski-do-2050-roku-nie-doprzyjecia/#more-41672
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Stowarzyszenie Zielone Mazowsze i Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w
ogólnopolskim konkursie „Aktywni dla czystego powietrza”, którego organizatorem jest
Stowarzyszenie Zielone Mazowsze i Ministerstwo Środowiska. Przedsięwzięcie skierowane
jest do samorządów, firm, organizacji, instytucji oraz wszystkich innych osób, które
podejmują inicjatywy mające na celu poprawę stanu jakości powietrza w Polsce.
Celem konkursu jest upowszechnienie inicjatyw na rzecz poprawy stanu jakości powietrza w
Polsce oraz wyróżnienie realizujących je podmiotów. Wyróżnione w konkursie działania
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zostaną zebrane w specjalnej publikacji promującej efektywne sposoby ograniczania niskiej
emisji. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie
www.aktywnidlapowietrza.pl. Zgłoszenia można przesyłać do 20 października 2015 r.

Co słychać w projekcie
Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie zdążyli przysłać prac konkursowych do konkursy „Mam klimat do
nauki” do realizowania swoich pomysłów, ponieważ konkurs został wydłużony do 31.10.2015 r.! Szczegóły
znajdziecie na stronie internetowej www.zmianyklimatu.pl w zakładce ABC klimatu/Konkurs

Czy wiesz, że…


Badania pochodzące od holenderskiej organizacji Dutch Cycling Federation pokazują, że w większych
miastach dotarcie do celu zabiera o 10% mniej czasu osobie na rowerze niż kierowcy samochodu. Co
myślicie o tej teorii? Nam się bardzo podoba! Więcej o tym temacie przeczytacie tutaj:
http://ulicaekologiczna.pl/umysl-i-cialo/rowerem-szybciej-niz-samochodem/



Dzień bez samochodu to międzynarodowa inicjatywa ekologiczna obchodzona corocznie 22 września
w wielu Polskich miastach. Idea tego dnia powstała 17 lat
temu we Francji celem przekonania Europejczyków do
alternatywnych środków transportu, promocji transportu
publicznego oraz pokazania, że życie w mieście bez samochodu jest nie tylko możliwe, ale także o
wiele przyjemniejsze.



W czwartek 10.09.2015 r. w parlamencie uchwalono nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska
dającą samorządom konkretne narzędzia do walki z zanieczyszczeniem powietrza. Władze
samorządowe będą mogły określać jakie paliwo, a przede wszystkim, jakie kotły, będzie można
wykorzystywać w gospodarstwach domowych. O podpisanie nowelizacji zaapelowały do Prezydenta
Andrzeja Dudy ruchy społeczne skupione w Polskim Alarmie Smogowym i Akcja-Demokracja. Więcej
o tym temacie przeczytasz tutaj: http://ulicaekologiczna.pl/zdrowy-styl-zycia/obywatele-apeluja-doprezydenta-o-podpisanie-ustawy-antysmogowej/
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Warto przeczytać
Zachęcamy się do zapoznania się z artykułem eksperta w dziedzinie zmian klimatu dr Witolda Lenarta
„Cieplej, ale mądrzej”, który znajduje się na naszym portalu: http://www.zmianyklimatu.pl/cat,241,Cieplejale-m%C4%85drzej.html
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